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Predlog spremembe 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je kohezijska politika za 
obdobje 2014–2020 pomemben in 
učinkovit instrument za zagotavljanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
za podporo malih in srednjih podjetij, ki 
ustvarijo velik delež delovnih mest v EU, 
in sicer s pomočjo široke palete ukrepov;

1. poudarja, da je kohezijska politika za 
obdobje 2014–2020 pomemben in 
učinkovit instrument za zagotavljanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
za podporo, ustanavljanje in razvoj malih 
in srednjih podjetij, ki ustvarijo velik delež 
delovnih mest v EU, in sicer s pomočjo 
široke palete ukrepov;

Or. ro

Predlog spremembe 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je kohezijska politika za 
obdobje 2014–2020 pomemben in 
učinkovit instrument za zagotavljanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
za podporo malih in srednjih podjetij, ki 
ustvarijo velik delež delovnih mest v EU, 
in sicer s pomočjo široke palete ukrepov;

1. poudarja, da je kohezijska politika za 
obdobje 2014–2020 pomemben in 
učinkovit instrument za zagotavljanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti in 
uresničevanje ciljev strategije Evropa 
2020 ter za podporo malih in srednjih 
podjetij, ki ustvarijo velik delež delovnih 
mest v EU, in sicer s pomočjo široke palete 
ukrepov in inovativnih finančnih 
instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Nikos Chrysogelos
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je kohezijska politika za 
obdobje 2014–2020 pomemben in 
učinkovit instrument za zagotavljanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
za podporo malih in srednjih podjetij, ki 
ustvarijo velik delež delovnih mest v EU, 
in sicer s pomočjo široke palete ukrepov;

1. poudarja, da je kohezijska politika za 
obdobje 2014–2020 pomemben in 
učinkovit instrument za zagotavljanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
za podporo malih in srednjih podjetij,
vključno z mikropodjetij, ki ustvarijo velik 
delež delovnih mest v EU, in sicer s 
pomočjo široke palete ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Hans-Peter Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je kohezijska politika za 
obdobje 2014–2020 pomemben in 
učinkovit instrument za zagotavljanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
za podporo malih in srednjih podjetij, ki 
ustvarijo velik delež delovnih mest v EU, 
in sicer s pomočjo široke palete ukrepov;

1. poudarja, da je kohezijska politika za 
obdobje 2014–2020 pomemben in 
učinkovit instrument za zagotavljanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
za podporo ustanoviteljem podjetij ter
malih in srednjih podjetij, ki ustvarijo velik 
delež delovnih mest v EU, in sicer s 
pomočjo široke palete ukrepov;

Or. de

Predlog spremembe 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. želi spomniti, da je po podatkih 
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Eurostata gospodarska kriza malim in 
srednjim podjetjem otežila dostop do 
bančnih kreditov in da je delež zavrnjenih 
prošenj v letih 2007–2010 narasel v 19 od 
20 držav članic, za katere so na voljo 
podatki;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Svet, naj sprejme čim 
ambicioznejše ukrepe, ki sta jih v okviru 
skupnega mehanizma za delitev tveganja 
predlagali Komisija in Evropska 
investicijska banka – mehanizem naj bi 
bil oblikovan v okviru novega večletnega 
finančnega okvira in naj bi združeval 
proračunska sredstva EU (programa 
COSME in Obzorje 2020), sredstva 
strukturnih skladov in posojilne 
zmogljivosti Evropske investicijske banke, 
Evropskega investicijskega sklada in 
državnih bank za pomoč podjetjem;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva države članice in regije, naj 
predvidijo učinkovite informacijske in 
podporne mehanizme, tako da bodo 
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malim in srednjim podjetjem omogočile 
uporabo evropskih sredstev; želi spomniti, 
da čeprav so države članice v letih 2007–
2011 v operativnih programih za podporo 
malim in srednjim podjetjem porabile 23 
milijard EUR, odnos med evropskimi 
politikami in temi podjetji ostaja 
kompleksen, predvsem zaradi 
večplastnega upravljanja skladov, 
zapletenih postopkov, prekratkih rokov za 
odzivanje na razpise za zbiranje ponudb, 
nezadostno poenostavljenih orodij 
finančnega inženiringa in likvidnostnih 
težav malih in srednjih podjetij, saj 
morajo nekatere projekte financirati 
vnaprej;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izjemno pomembno, da 
socialna politika EU s spodbujanjem 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
obravnava visoko brezposelnost v EU, 
predvsem med mladimi; zato poziva, naj se
evropski strukturni in investicijski skladi 
osredotočijo na ustvarjanje delovnih mest z 
zagotavljanjem ugodnega okolja za 
podjetja, poslovne dejavnosti in na novo 
ustanovljena podjetja;

2. poudarja, da je izjemno pomembno, da 
socialna politika EU s spodbujanjem 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
obravnava visoko brezposelnost v EU, 
predvsem med mladimi; zato poziva države 
članice, naj uporabijo evropske strukturne 
in investicijske sklade, da bi se
osredotočili na ustvarjanje delovnih mest z 
zagotavljanjem ugodnega okolja za 
podjetja, poslovne dejavnosti in na novo 
ustanovljena podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izjemno pomembno, da 
socialna politika EU s spodbujanjem 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja
obravnava visoko brezposelnost v EU, 
predvsem med mladimi; zato poziva, naj se 
evropski strukturni in investicijski skladi 
osredotočijo na ustvarjanje delovnih mest z 
zagotavljanjem ugodnega okolja za 
podjetja, poslovne dejavnosti in na novo 
ustanovljena podjetja;

2. poudarja, da je izjemno pomembno, da
se socialna politika EU s spodbujanjem 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja
ter z ustvarjanjem podjetniškega duha 
spopada z visoko brezposelnostjo v EU, 
predvsem med mladimi, pri osebah, ki 
niso zaposleni ali vključeni v 
izobraževanje ali usposabljanje, ter pri 
drugih ranljivih skupinah; zato poziva, 
naj se evropski strukturni in investicijski 
skladi osredotočijo na ustvarjanje delovnih 
mest in poslovnih priložnosti z 
zagotavljanjem ugodnega okolja in 
ustreznega regulativnega okvira za mala
podjetja, poslovne dejavnosti in na novo 
ustanovljena podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 10
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izjemno pomembno, da 
socialna politika EU s spodbujanjem 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
obravnava visoko brezposelnost v EU, 
predvsem med mladimi; zato poziva, naj se 
evropski strukturni in investicijski skladi 
osredotočijo na ustvarjanje delovnih mest z 
zagotavljanjem ugodnega okolja za 
podjetja, poslovne dejavnosti in na novo 
ustanovljena podjetja;

2. poudarja, da je izjemno pomembno, da 
socialna politika EU s spodbujanjem 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
obravnava visoko brezposelnost v EU, 
predvsem med mladimi; zato poziva, naj se 
evropski strukturni in investicijski skladi 
osredotočijo na ustvarjanje delovnih mest z 
zagotavljanjem ugodnega okolja za
mikropodjetja, mala in srednja podjetja, 
poslovne dejavnosti in na novo 
ustanovljena podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Hans-Peter Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je izjemno pomembno, da 
socialna politika EU s spodbujanjem 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
obravnava visoko brezposelnost v EU, 
predvsem med mladimi; zato poziva, naj se 
evropski strukturni in investicijski skladi 
osredotočijo na ustvarjanje delovnih mest z 
zagotavljanjem ugodnega okolja za
podjetja, poslovne dejavnosti in na novo 
ustanovljena podjetja;

2. poudarja, da je izjemno pomembno, da 
socialna politika EU s spodbujanjem 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
obravnava visoko brezposelnost v EU, 
predvsem med mladimi; zato poziva, naj se 
evropski strukturni in investicijski skladi 
osredotočijo na trajnostno ustvarjanje 
delovnih mest z zagotavljanjem ugodnega 
okolja za podjetja, poslovne dejavnosti in 
na novo ustanovljena podjetja;

Or. de

Predlog spremembe 12
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da evropski strukturni in 
investicijski skladi organom in 
zainteresiranim stranem na lokalni in 
regionalni ravni nudijo podporo pri 
spodbujanju inovacij in izboljšanju 
konkurenčnosti malih in srednjih podjetij 
in s tem pri soočanju s sedanjimi 
gospodarskimi izzivi, predvsem z visoko 
brezposelnostjo;

3. poudarja, da evropski strukturni in 
investicijski skladi organom in 
zainteresiranim stranem na lokalni in 
regionalni ravni nudijo podporo pri 
spodbujanju raziskav, razvoja in inovacij 
in izboljšanju konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij in s tem pri soočanju s 
sedanjimi gospodarskimi izzivi, predvsem 
z visoko brezposelnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 13
Justina Vitkauskaite Bernard
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da evropski strukturni in 
investicijski skladi organom in 
zainteresiranim stranem na lokalni in 
regionalni ravni nudijo podporo pri 
spodbujanju inovacij in izboljšanju 
konkurenčnosti malih in srednjih podjetij 
in s tem pri soočanju s sedanjimi 
gospodarskimi izzivi, predvsem z visoko 
brezposelnostjo;

3. poudarja, da evropski strukturni in 
investicijski skladi organom in 
zainteresiranim stranem na lokalni, 
nacionalni in regionalni ravni nudijo 
podporo pri spodbujanju inovacij, učenju 
na delovnem mestu in izboljšanju 
konkurenčnosti malih in srednjih podjetij 
in s tem pri soočanju s sedanjimi 
gospodarskimi in socialnimi izzivi, 
predvsem z visoko brezposelnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo prizadevanja za 
podporo rasti in trajnostnemu gospodarstvu
zagotoviti ravnovesje med gospodarskimi 
in socialnimi zahtevami ter uveljaviti
varnostne in zdravstvene standarde, da bi 
zagotovili dostojna, dobro plačana delovna 
mesta v vseh regijah EU;

4. poudarja, da bi morala prizadevanja za 
podporo rasti in trajnostnemu gospodarstvu
upoštevati ravnovesje med gospodarskimi 
in socialnimi zahtevami, upoštevati
varnostne in zdravstvene standarde ter 
ustvariti primerno plačana delovna mesta 
v vseh regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 15
Nikos Chrysogelos

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo prizadevanja za 
podporo rasti in trajnostnemu gospodarstvu 
zagotoviti ravnovesje med gospodarskimi 
in socialnimi zahtevami ter uveljaviti 
varnostne in zdravstvene standarde, da bi 
zagotovili dostojna, dobro plačana delovna 
mesta v vseh regijah EU;

4. poudarja, da morajo prizadevanja za 
podporo rasti in trajnostnemu gospodarstvu 
zagotoviti ravnovesje med gospodarskimi, 
socialnimi in okoljskimi zahtevami ter 
uveljaviti varnostne in zdravstvene 
standarde, da bi zagotovili dostojna, dobro 
plačana delovna mesta v vseh regijah EU;
priporoča, da se uporabijo izkušnje 
podjetij socialne ekonomije in 
solidarnostne ekonomije, ki v ta namen 
ponujajo integriran pristop;

Or. en

Predlog spremembe 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo prizadevanja za 
podporo rasti in trajnostnemu gospodarstvu 
zagotoviti ravnovesje med gospodarskimi 
in socialnimi zahtevami ter uveljaviti 
varnostne in zdravstvene standarde, da bi 
zagotovili dostojna, dobro plačana delovna 
mesta v vseh regijah EU;

4. poudarja, da morajo prizadevanja za 
podporo rasti, inovacij in ustvarjanje 
delovnih mest v trajnostnemu gospodarstvu 
zagotoviti ravnovesje med gospodarskimi 
in socialnimi zahtevami ter uveljaviti 
varnostne in zdravstvene standarde, pri tem 
pa podpirati pametno specializacijo in 
spoštovati ekosistem, da bi zagotovili 
dostojna, dobro plačana delovna mesta v 
vseh regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 17
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo prizadevanja za 
podporo rasti in trajnostnemu gospodarstvu 
zagotoviti ravnovesje med gospodarskimi 
in socialnimi zahtevami ter uveljaviti 
varnostne in zdravstvene standarde, da bi 
zagotovili dostojna, dobro plačana delovna 
mesta v vseh regijah EU;

4. poudarja, da morajo prizadevanja za 
podporo rasti in trajnostnemu gospodarstvu 
zagotoviti ravnovesje med gospodarskimi 
in socialnimi zahtevami ter uveljaviti 
varnostne in zdravstvene standarde, da bi 
zagotovili dostojna, dobro plačana in 
kakovostna delovna mesta v vseh regijah 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 18
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških 
sposobnosti mladih, ter da morajo vse 
države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih;

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških 
sposobnosti in ustvarjalnosti ljudi,
vključno z mladimi, ter da morajo vse 
države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih;

Or. en

Predlog spremembe 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
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podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških
sposobnosti mladih, ter da morajo vse 
države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih;

podpori samozaposlitve in konkretnim 
projektom, ki so namenjeni za krepitev 
podjetniških znanj in spretnosti mladih, ter 
da morajo vse države članice in regije v 
celoti izkoristiti to priložnost za odpravo 
brezposelnosti mladih;

Or. en

Predlog spremembe 20
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških 
sposobnosti mladih, ter da morajo vse 
države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih;

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških 
sposobnosti mladih, ter da morajo vse 
države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih; poudarja, da bi morala biti 
prednostna naloga teh skladov vzpostaviti 
optimalen okvir za začetek projektov, na 
primer ustanavljanje podjetij za mlade;

Or. ro

Predlog spremembe 21
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških 
sposobnosti mladih, ter da morajo vse 

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških 
sposobnosti mladih, ter da morajo vse 
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države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih;

države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih; poudarja, da bi morali lokalni in 
regionalni organi prek evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov 
namenjati posebno pozornost spodbujanju 
podjetništva na lokalni ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Hans-Peter Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških 
sposobnosti mladih, ter da morajo vse 
države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih;

5. poudarja, da imajo evropski strukturni in 
investicijski skladi pomembno vlogo pri 
podpori konkretnim projektom, ki so 
namenjeni za krepitev podjetniških 
sposobnosti mladih, ter da morajo vse 
države članice in regije v celoti izkoristiti 
to priložnost za odpravo brezposelnosti 
mladih; poudarja tudi, da bi bilo treba pri 
obstoječih projektih, ki se financirajo iz 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, preveriti njihovo uspešnost ter 
neučinkovito uporabljena sredstva 
preusmeriti v projekte, ki prispevajo k 
boju proti brezposelnosti mladih;

Or. de

Predlog spremembe 23
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko mala in srednja 
podjetja dostopajo do sredstev prek 
instrumentov, ki jih zagotavljajo evropski 

6. poudarja, da lahko mala in srednja 
podjetja dostopajo do sredstev prek
inovativnih finančnih instrumentov, ki jih 
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strukturni in investicijski skladi, in da je 
treba te instrumente razširiti, saj so težave 
pri dostopanju do sredstev ena glavnih ovir 
za rast malih in srednjih podjetij;

zagotavljajo evropski strukturni in 
investicijski skladi, in da je treba obseg teh 
instrumentov razširiti in zagotoviti njihovo 
pravno jasnost, saj so težave pri 
dostopanju do sredstev ena glavnih ovir za 
rast malih in srednjih podjetij; poudarja, 
da lahko okrepljena vloga finančnih 
instrumentov zagotovi obnovljive sklade, 
spodbuja javno-zasebna partnerstva in 
skupaj s proračunom EU doseže 
pomnoževalni učinek; v zvezi s tem 
pozdravlja razširitev uporabe finančnih 
instrumentov na vse tematske cilje in vse 
evropske strukturne in investicijske sklade 
v novem programskem obdobju 2014–
2020;

Or. en

Predlog spremembe 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko mala in srednja 
podjetja dostopajo do sredstev prek 
instrumentov, ki jih zagotavljajo evropski 
strukturni in investicijski skladi, in da je 
treba te instrumente razširiti, saj so težave 
pri dostopanju do sredstev ena glavnih ovir 
za rast malih in srednjih podjetij;

6. poudarja, da lahko mala in srednja 
podjetja dostopajo do sredstev prek 
instrumentov in inovativnih shem, ki jih 
zagotavljajo evropski strukturni in 
investicijski skladi, in da je treba te 
instrumente razširiti ter med regijami 
izmenjati dobre prakse, saj so težave pri 
dostopanju do sredstev ena glavnih ovir za 
rast malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 25
Nikos Chrysogelos

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko mala in srednja 
podjetja dostopajo do sredstev prek 
instrumentov, ki jih zagotavljajo evropski 
strukturni in investicijski skladi, in da je 
treba te instrumente razširiti, saj so težave 
pri dostopanju do sredstev ena glavnih ovir 
za rast malih in srednjih podjetij;

6. poudarja, da lahko mala in srednja 
podjetja dostopajo do sredstev prek 
instrumentov, ki jih zagotavljajo evropski 
strukturni in investicijski skladi, in da je 
treba te instrumente razširiti, vključno s 
fleksibilnimi instrumenti za 
mikrofinanciranje, saj so težave pri 
dostopanju do sredstev ena glavnih ovir za 
rast malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 26
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomen vključevanja podjetij 
in izobraževalnega sektorja s čezmejnimi 
projekti, sodelovanjem med univerzami in 
visokimi tehničnimi šolami ter 
vzpostavljanjem inovativnih „grozdov“;

Or. en

Predlog spremembe 27
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja vlogo finančnih 
instrumentov kot orodja za podpiranje 
malih in srednjih podjetij s posojili, 
jamstvi ali kapitalsko udeležbo; poudarja, 
da bo v programskem obdobju 2014–2020 
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zaželena večja uporaba teh instrumentov 
poleg evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, in poziva države 
članice, naj izkoristijo to priložnost;

Or. pl

Predlog spremembe 28
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da bi morali malim 
podjetjem, npr. enoosebnim družbam, 
zagotoviti dostop do evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, da bi omogočili 
sodelovanje z znanostjo in raziskovalnimi 
dejavnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 29
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bodo določbe ureditve za 
novo obdobje kohezijske politike (2014–
2020) zmanjšale upravno breme za mala in 
srednja podjetja ter s tem ustvarile boljše 
pogoje za ustvarjanje delovnih mest.

7. poudarja, da bi morale določbe ureditve 
za novo obdobje kohezijske politike
(2014–2020) zmanjšati upravno breme za 
mala in srednja podjetja ter s tem ustvarile 
boljše pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
poziva države članice, naj izkoristijo vsako 
priložnost za poenostavitev nacionalnih 
predpisov, ki bo izboljšala izvajanje 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov za mala in srednja podjetja.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bodo določbe ureditve za 
novo obdobje kohezijske politike (2014–
2020) zmanjšale upravno breme za mala in 
srednja podjetja ter s tem ustvarile boljše 
pogoje za ustvarjanje delovnih mest.

7. poudarja, da bodo določbe ureditve za 
novo obdobje kohezijske politike (2014–
2020) zmanjšale upravno breme za mala in 
srednja podjetja, predvsem če bodo 
zaposlovala brezposelne, ter s tem 
ustvarile boljše pogoje za ustvarjanje 
delovnih mest.

Or. ro

Predlog spremembe 31
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba za zagotovitev 
visoke ravni izobrazbe olajšati dostop do 
lokalnih in regionalnih programov za 
financiranje vajeništva pred začetkom in v 
času trajanja izobraževanja.

Or. en


